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Zestien jaar geleden bracht Kit
de Bolster-Diggs het barhershop-zingen naar Nederland.
Zij duikt in haar herinneringen, met data, namen en
titels. Dit is het eerste artikel in
een serie over de intrede van
barbershop in Nederland.
'Hoe zou het nu zijn geweest als
ik toen anders had besloten?' Kit
de Bolster-Diggs (48 is ze nu)
stelt zichzelf lachend de vraag,
zestien jaar nadat zij de eerste,

schuchtere barhershop-tonen in
Nederland inzette. Toen, dat was
nog in Engeland waar ze het zingen vcrkoos boven ballet.
Alle details zitten nog duidelijk in
haar herinnering, namen, data,
titels. Ze spuit ze met kennelijk
genoegen. Het antwoord op de
vraag wat er allemaal anders zou
zijn geweest, is dat Nederland
dan vcrmoedelijk geen barbershop had gekend.
Kit de Bolster, Amerikaanse, nam
het mee uit Engeland, nadat ze in
Amerika was getrouwd met de
Nederlander Jack de Bolster.
In Philadelphia, Pennsylvania,
ontmoette ze hem op haar werk
bij General Electric, een dag
nadat hij in Amerika was aangekomen. 'Zes maanden later zijn
wc getrouwd.' Die herinnering
gaat gepaard met een volle lach,
zoals ze er tijdens het gesprek
meer zal laten horen. Eind
december waren de twee vijfentwinlig j aar getrouwd.
Een Jaar na hun huwelijk kwamen
Jack en Kit de Bolster naar

Kit de Bolster tijdens een van de
eerste uitvoeringen van haar koor
in 1980.

Nederland, woonden tweeënhalf
jaar in Amstelveen, anderhalf
jaar in Midwoud, vcrhuisden
voor een half jaar naar België,
vervolgens naar Engeland, waar
ze ook tweeënhalf jaar bleven. En
daar leerde ze barhershop kennen.
'fk klaagde er op een oudejaarsfeestje van balletvrienden tegen
onze vriend Mike Barreu dat daar
in de buurt alleen maar opera- en
kerkkoren waren. Niet waar, riep
Barrett toen, wc hebben hier barbershop-harrnony.
Nu had Kit de Bolster al eens van
barhershop gehoord, vroeger op
de high school. Het hoefde van
haar niet met zulke teksten als
'meisjes met grote voeten' en
mannen die 'als lammeren naar de
slachtbank' het huwelijk in werden gevoerd. Niettemin belde re
op naarSweet Adelincs, die net
bezig was een Engels vrouwen-
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barbcrshopkoor op te richten.
De repetities waren 's middags.
'Ik wil graag komen', zei Kit de
Bolster, 'maar dan wil ik ook mijn
zoontje van twee meenemen.' Dat
kon, als het joch zich maar rustig
hield.
'Hij was als een engel', herinnert
zich moeder De Bolster. 'Hij zei
niks en hij deed niks. Na drie
weken voelde hij zich beter op
zijn gemak tussen die zingende
vrouwen. Zodat hij op een middag een speelgoed-autootje meenam om de tijd door te komen.'
Het lot wilde dat het koortje juist
had besloten een repetitie op de
band te zetten. Enkele dagen
later belde de voorzitster op.
Merkwaardig, op de achtergrond
was steeds 'broemmmbrocmmm
te horen, merkte ze terloops op.
'Nou, mijn dagen bij dit koor zijn
geteld,' dacht toen Kit de Bolster.
Ze zegde haar lidmaatschap op en
wijdde zich aan ballet waarmee
ze al langer bezig was. 'Ik zei
nog: waarschuw me als jullie
de repetities naar een avond
verplaatsen'. En dat gebeurde

Kit de Bolster tijdens een optreden van het koor Route Sixteen in
rnaartl993.
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zowaar. Kit de Bolster kon tenslotte de vcrleiding niet weerstaan en verkoos het koor boven
het ballet. 'Ik vond hetleuk en
ik kon het, dus ik bleef zingen.'
Dat brengt haar nu op de vraag
hoe het geweest zou zijn als zij
anders had besloten.
In januari 1977 vcrhuisden de
De Bolsters naar IJsselstein. 'In
Engeland drongen ze er bij het
afscheid op aan dat ik toch maar
een koor zou oprichten in
Nederland. fk was daar nog niet
zo zeker van. Tot mijn vroegere
dirigent Terry Hazell bij ons op
vakantie kwam. Het eerste wat hij
vroeg was 'well, waar is mijn
koor?' Tcrry, ik heb geen koor.
'Kom nou, je kunt vast wel een
paar meiden vinden'. En zo kreeg
ik twee vrouwen bij elkaar die
wel wilden zingen en nog een die
tijdens de thee morele steun zou
verlenen.
Zo klonken op de laatste dinsdag
van augustus 1977 de eerste
barbcrshop-akkoorden door het
IJssclstcinse huis. Terry Hazell
zong de bass-partij, diens vrouw
de tenor, Kit de Bolster bariton en
de twee dochters Hazell deden
de lead-partij. Bye Bye Blues was

de song die zij lieten horen, weet
Kit nog steeds. Aan het eind van
de middag was een van de toehoorsters al opgestapt, vcrtelt ze.
'Ze vond het leuk maar niet voor
iedere week. Zo verloren wc in
één keer vijflig procent van onze
leden', schatert ze. Maar de
vrouw die alleen maar thee kwam
drinken, ging wel degelijk zingen. En zo had het eerste barhershop-koor in Nederland twee
leden: de bassen Joke Schmidts
en Ria Rook, onder de dircclie
van Kit de Bolster.
'Wc hebben toen iedereen aangeklampt van wie wc dachten dat
ze wel mee wilde doen, tot op het
plein van de school van onze kinderen.' En zo groeide het eerste
Nederlandse barbcrshop-koor.
Dat eerste koor telde een wisselend aantal leden, tussen zes en
twaalf. Ze waren niet allemaal
even trouw, memoreert Kit de
Bolster. En met de zuiverheid
was het ook niet altijd even goed
gesteld. 'Het was net als met
Chinese bordjes: had je de ene
partij er eindelijk in, dan moest
je met de andere weer opnieuw
beginnen.'
Het repertoire van destijds staat
haar ook nog duidelijk voor de
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geest: Nursery Rhyme Song,
Down By The Riverside en ('hoe
kan 't anders') God Save The
Queen, want dit lied besloeg
sleehlS één bladzijde. 'Met Bye
Bye Blues is het nooit gelukt,
want de leads konden niet met al
die halve tonen overweg.'
In het najaar van 1977 kwam er
een brief vanSweet Adel ines
International met de vraag of
Kit de Bolster officieel een
Nederlands koor wilde oprichten.
'Ik wist niet of ik dat wel wilde.
Aan de andere kant: deed ik het
niet, dan zouden we op een eiland
blijven zitten. En vanSweet
Actelines zou ik veel kunnen
leren.'
Op de internationale vrouwencompetitie in Londen ('ik lette
toen alleen maar op de costuums')
trok ze de stoute schoenen aan en
liet haar koor bij Sweet Actelines
inschrijven.
Op 9 december 1977 kreeg ze
bezoek van Ann Gooch , expresidente vanSweet Adelines.
'Die legde ons alles uit. Tegen mij
zei ze dat het leuk 1.ou 7.ijn als het

koor begint als jij de eerste maat
aangeeft Welnu, Ann Gooch
heeft me geleerd hoc ik met een
song moest beginnen en hoe ik
moest stoppen. Ik gaf dat altijd
aan met mijn hoofd. Zij leerde me
hoe ik het met mijn handen moest
doen. Dat was net voldoende,
voorlopig kon ik vooruiL Ik had
macht in mijn handen en ik vond
het schitterend.'
Een interview in de plaatselijke
krant (21 februari 1978) hielp
het koor verder. 'Op een Nieuwjaarsreceptie voor nieuwe bewoners van IJssclstcin had ik de
hurgemeester verteld van het koor
en dat ik niet wist hoe dat verder
aan te pakken. Hij stelde me voor
aan de hoofdredacteur van de
plaatselijke krant en er kwam dat
interview, een volle pagina. In
één week groeiden we daardoor
van tien naar 42 leden. Ik vond
het schitterend. Het was een soort
probleem waar je alleen maar van
kunt dromen.'
Jacques de Jong

Kopij voor het volgende nummer
van DABS-tunes gaarne vóór 5
maart 1994 naar:
Jacques de Jong,
Koningin Julianaweg 16,
3628 BN Kockengen.

Op de volgende zaterdagen houden DABS-bestuur een Raad van
Afgevaardigden (RvA) in 1994
hun vergaderingen.
8 januari
bestuur
29 januari
Rv A
5 maart
bestuur
26 maan
RvA
(jaarvergadering)
7 mei
bestuur
RvA
28mci
3 september bestuur
24 september RvA
29 oktober
bestuur
19 november RvA

TAPPERIJ
EETCAFÉ

DE EETEBIJ
Voor barhershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884

Een nieuw jaar brengt vanzelf
zijn nieuwe gebeurtenissen. De
vraag bij ons is wat 1994 barhershoppend Nederland gaat brengen. Geen conventic in elk
geval, zo heeft de Raad van
Afgevaardigden zojuist besloten.
Maar voor de rest ligt alles open.
Voor enkele koren ligt een reis
naar Amerika in het vooruitzicht,
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voor andere weer een reeks
andere interessante optredens.
Wat blijft, zijn natuurlijk de
goede onderlinge contacten,
hopen wc.
Het bestuur van DABS gaat zich
de komende maanden wijden aan
een nieuw beleidsplan. Wat gaat
barhershoppend Nederland doen
in de komende jaren. Wc gaan
op een rij zcucn wat er van het
vorige beleidsplan terecht is
gekomen. En wc kijken wat er
vcrder te doen valt.
Hetligt voor de hand dat we denken aan uitbreiding van het aantal
koren en dus ook leden. Er is nog
wel wat werk aan de winkel in
bijvoorbeeld de Randstad,
Drente, Groningen, Limburg.
Voor koren met initiatief ligt hier
nog enig terrein braak. Als ze dat
aanpakken, kunnen ze uiteraard
venekerd zijn van de steun van
DABS. Het voorbeeld van afgelopen jaar was de opzet in Friesland
waar nu een koor van een kleine
twintig leden tot bloei probeert
te komen. De inzet van Dolphin
Barber Mates uit Harderwijk is
navolging waard.
Maar meer nog dan aan kwantiteit denken wij aan vergroting
van de kwaliteit. De opzet van
een gedegen opleiding moet naar
onze mening dan ook prioriteit
hebben, liefst in samenwerking
met de vrouwen-organisaties
Holland Harmony en Sweet
Adel ines.
Op die manier hoopt het bestuur
een bijdrage te leveren aan de
bloei van barbcrshop in
Nederland. Voor ons eigen genoegen, maar vooral ook voor dat
van on1..c zingende leden.
Wij wensen u een zingend en
swingend jaar toe, kortom een
voorspoedig 1994 in harmony.

Dagelijks bestuur DABS
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'De zaal vcrveelde zich dood
tijdens de competitie', was ongeveer de zwaarste kritiek die het
DABS-bcstuur kreeg te horen
tijdens de jongste RvA-vergadering. HeLZelfde was al eerder te
lezen in een ingezonden stuk in
de vorige DABS-Tunes. Tijdens
de vcrgadering kwam de kritiek
van Ton van Aart (Gents'
Quartcl). Hij vond dat naar de
presentatie eens goed gekeken
moet worden,
Jets dergelijks zei Frans van
Muiden (Thc Gents' Mainport
Barhershop Singers Rotterdam).
Hij vond die presentatie nogal kil.
Hij miste de gegevens over de
verschillende deelnemers, hoewel
de presentator zich eenvoudig
hield aan de regels. Van Muiden
had ook Thc Old Songs gemist
bij de opening en Let's GeL
Togcthcr aan het slot.
Over de clinics merkte Van
Muiden op dat 1.ijn koor 'slechts
één man' had gezien, terwijl het
toch ging over een breed scala
van technieken. Hij bcplciue ook
een goedkopere Op7..CL van de
conventie, zodat deze beter
betaalbaar wordt voor meer
leden. Hij kreeg daarbij bijval
van Ton van Aart die opmerkte
dat er in Nederland concertzalen

genoeg zijn, waar DABS de conventie kan houden. Ook Ben
Schut (Dolphin Barber Mates)
had al opgemerkt dat een 'goedkopere stek' hem welkom zou
zijn.
Van Aart vond hel ook 'te gek' dat
er maar negen kwartellen meededen in de competitie, terwijl er
zo'n twintig bestaan. Tjakko
Hoekstra (Thc Gaggling Ganders
Gang) voegde daaraan Loc dat er
volgende keer beter geen semifinale kan worden gehouden. Dan
vallen er kwartellen meteen af,
zoals in oktober. 'Drie werden er
overgeleverd aan de vergetelheid',
aldus Hoekstra. Daar moeten we
volgens hem volgende keer rekening mee houden. Daartegenover
stelde Van Aart, dat als er geen
semi-finale wordt gehouden, de
conventic op vrijdagavond is
afgelopen.
Dit bracht Andries Selie (Whale
City Sound) tot de vraag of de
conventie inderdaad van vrijdagavond tot en met zondag moet
worden gehouden. Tachtig procent
komt alleen op de zaterdagavond',
constateerde hij. DABS-voonittcr Herman Feitsma ant-woordde
op de kritiek dat het de vraag is
of de conventie de volgende keer
op dezelfde manier moet worden
gehouden. Hij venecht de convcnliccommissie een voorstel te
doen voor de volgende keer.
'Positief kritische opmerkingen',
zoals Feitsma zei, worden gaarne
ingewacht bij secretaris Ad Roskam van de conventiccommissie.

Redactie
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De volgende DABS-convcntie
wordt gehouden in het voorjaar
van 1995. Tijdens de vcrgadering
van de Raad van Afgevaardigden
in november merkte voorzitter
Herman Fcitsma op dat vele
koren en kwartetten de voorkeur
hebben voor het voorjaar.
Die voorkeur komt voort uit het
probleem repertoire te moeten
instuderen tijdens de vakantieperiode, terwijl vlak daarop
alweer aan het Kerst-repertoire
moet worden gewerkt. Buitendien
zou een kampioen vier jaar
moeten wachten alvorens weer te
kunnen meedoen.
Na enige discussie opperde voorzitter Feitsma mogelijke verdere
beslissingen omtrent de conventic
op te schorten en voorlopig niet
vcrder te kijken dan de conventic
van 1995.
Bill van Heek (Hcart of Holland
Chorus) stelde voor dat er op de
volgende vergadering een voorstel zou komen te liggen over de
toekomst van de Conventie.
Willem Jager (Bibiq'ue) kondigde
aan dat zijn kwartet r.clf met een
voorstel komt. De RvAging
daarop akkoord met het voorstel
de conventie in het voorjaar van
1995 te houden.

in het najaarszonnetje met Epke
en Willcm als buren en enkele
vrienden van hen. Willem
schenkt met gulle hand een heerlijk wijntje. Dan komt het dameskwartet Side by Side, gevormd
uit het door Epke opgerichte
barbershop-damcskoor Sound
Waves, de coach zingend gelukwensen. Dit valt zo goed in de
smaak dat op dat moment het
zaad gelegd wordt voor Tidal
Waves. De geboone vond enkele
maanden later plaats.
Willem kenden wij al als buurman. Een echte gentleman en op
en top beminnelijkheid, wat hij
later ook als koorlid uitstraalde.
Altijd stond hij voor ons klaar
met raad en daad. Hij nam vanaf
de officiële oprichting van ons
koor het penningmeesterschap op
zijn schouders en deed dat op zijn
eigen voortreffelijke wijze, steeds
bezorgd om het welzijn van Tidal
Waves, ieder aansporend toch
vooral het nodige bij te dragen
101 het instand houden van ons
barbershopkoor.
Vorig jaar deed een onverwachte
operatie hem opschrikken, maar
hij herstelde ogenschijnlijk voorspoedig, totdat er tijdens zijn laatste vakantie in zijn geliefde ZuidFrankrijk zich iets zorgwekkencts

voordeed, wat in korte tijd zo
fataal eindigde.
Lieve Willcm, wij zullen je missen in alle opzichten, Wij zullen
ons jou altijd herinneren zoals wij
je leerden kennen. Wij wensen
Epke- in de eerste plaats Willcms
echtgenote maar voorts onze
oprichtster, gewezen musical
directer, ons erelid en onze weldoenster - veel sterkte toe. Zij kan
op ons rekenen.
Wocndag 8 december hebben wij
Willemmettien koorleden en
onze MD de laatste eer gebracht
op begraafplaats Ockcnburg in
Den Haag, waar zeer veel medelevenden aanwezig waren. Ook,
LOL on7,c voldoening, het DABSbcstuur in de persoon van
Gommen Burger.
Het was een waardige uitvaart.

Namens Tidal Wa ves
Loek Meerwaldt
Behalve een beminnelijke barhershopper was Willem van
Poelje, samen met zijn echtgenote
Epke, van bijwndcrc betekenis
voor DABS. Hij en zijn vrouw
namen de vcrtaling op zich van
het nieuwe jury-reglcment dat dit
jaar van kracht is geworden. In
zoverre zijn Willcm en zijn echt-

Uw koor.

Uw C.D.

Voor geluidsopnamen van Uw koor bent U
bij ons al tien jaar aan het juiste adres! En bij
onze toch al complete G.O.-pakketten ontvangt U in 1993 zeffs 100 cassettes gratis!

Meer weten?
Bel, fax of schrijf vandaag nog.
Er ligt een brochure voor U klaar.

Een mooie herfstdag in september 1989: Epke van Poeljes vcrjaardag. We zitten heerlijk buiten

. ---

Dipos Producties,
postbus 5032,
5800 GA Venray.
Tel. 04780 10251
Fax. 04780 12941
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genote voor DABS van onschatbare betekenis. Wij herdenken
hem in dankbaarheid.

Bestuur DABS

Nederlandse kwartetten kunnen
eind juli, begin augustus een
coaching krijgen van The 139th
Streel Quart.et, een kwartet uit de
Amerikaanse top I 0. Dit kwartet
komt twee weken naar Europa
als gast van BinG! (Duitsland) en
SNOBS (Zweden). De vier hebben aangeboden een zaterdagmiddag naar Nederland te komen
voor een coaching seminar voor
kwartetten. Kosten per kwartet
100 gulden.

Het bord staat er tamelijk onopvallend. BARBER. Haircut 25c,
Shave 15c, Tooth Pulled 50c,
Hot Bath /Oe. Kennelijk een
echtebarberin Loenen aan de
Vecht, waar we het bord in een
etalage zagen staan. Zo moet het
eruit gezien hebben in de tijd dat
barhershop ontstond. Mettanden

ENJOY
THE
'HOLIDAY
OF A LIFETIJ\tlE'
\\lTH

HARl\ 10NY
EXCHANGE
The Barbershop answer to
Home Exchange HofidaJ'S
For funher .Jcu ils "rite to:
ROSf..\1.\RY PRITCH.\RD · TO\\'Y COTT
LLA7\DEILO 0\'Ft::O S.\1 9 6PT · \\'.\LES · L'K
ortelephone: (0558) 822323
fa.• : (055 5) 1!223ll9
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trekken en een heet bad inclusief
Achter de etalageruit bleek zich
een hoogstmoderne kapper te
bevinden. Het bord stond er
slechts uit nostalgische overwegingen, met een ouderwetse krulspeld er wat slordig tegenaan.
Een tondeuse op de achtergrond.

Van 21 tot 31 juli 1994 wordt in
Heming, Denemarken, het evenement Europa Cantat gehouden.
Voor Rudi van Reijsen van de
Capita! Chordsmen in Brussel is
dit aanleiding een aantal barhershoppers bij elkaar te krijgen om
daar het barhershop-zingen te
promoten. Van Reijsen beziet nog
de mogelijkheid samen te werken
met de Zweedse of de Scandinavische barbershop-clubs.
Europa Cantat gaat uit van de
Europese Federatie van Jonge
Koren. De federatie telt 29 korenorganisaties, 170 koren en 200
individuele leden over geheel
Europa. Elke drie jaar wordt in
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en ander land Europa Cantat
georganiseerd.
In 1994 gebeurt dat in Heming.
waar vierduizend zangers worden
verwacht om koormuziek van
allerlei genres te laten horen.
Europa Cantat, zeggen de organisatoren, is een opwindend evenement, omdat je er zangers uit heel
Europa tegenkomt, maar ook van
andere werelddelen. En ze willen
allemaal zingen. Als een koor wil
meedoen, moel het snel zijn, want
deelname aan het evenement is
beperkt. Wie interesse heeft,
stelle zich in vcrbinding met
Rudi van Rcijscn, telefoon 09-322-7720673 na zes uur 's avonds
en in het weekeinde.

De Brusselse Barbershop
Harmony Club, aangesloten bij
DABS, zit niet stil wat promotic
betreft voor zijn koor Capita!
Chordsmcn. In de maand december had de club enkele optredens,
maar ook een 'open deur avond'
in de Brussels British School te
Tervuren. Voor Nederlandse
belangstellenden wijzen wc hierbij op een optreden in centrum
De Bosuil te Jezus Eik. Meer
informatie hierover heeft Rudi
van Reijsen ('s avonds na zes uur
en in het weekeinde 09-32-2772fX573).
De Brusselse club vierde vorig
jaar zijn tienjarige bestaan met
een grootse internationale show
in het Residentie Theater te
Brussel. De club heeft zo'n twintig leden, van wie de meerderheid
buitenlanders die vaak slechtS
enkele jaren in België verblijven.
Doordat deze 'expatriates' vaak

slechts enkele jaren lid zijn, hebben de Capita! Chordsmcn slechts
een smalle basis. Vandaar het
streven tot uitbreiding.
Daarom zijn in december enkele
avonden gehouden waarop uitleg
over barhershop werd gegeven
aan belangstellenden en waarop
uiteraard veel werd gezongen.
Amerikanen en Briuen hebben
het barhershop-zingen naar
België gebracht. Daar werd het
overgenomen door uiteraard
enkele Belgen en een spaarzame
Nederlander. Maar het koor heeft
ook wel eenseen Japanner onder
zijn leden.
Niet alleen het lidmaatschap, ook
het dirigenLc;chap heeft soms te
lijden onder het internationale
karakter van de club. Zo keerde
vorig jaar dirigent Owen
Fitzpatrick terug naar Engeland.
Hij is intussen opgevolgd door
Dirk de Ncf, een bcroepsmusicus.
Kennelijk heeft de club lichtelijk
te klagen over de opkomst In hun
CCNcws lezen we, dat 'als er elke
vrijdag maar tien of elf Chordsmcn op de repetitie komen, we
onvoldoende profijttrekken van
Dirks uitgebreide muziekkennis'.
'So come along, you can't go
wrong', aldus CCNews.

WANTED!
~,..",.!! '!"lT"' . F UN, FEllOWS HIP
fl--~~~ ·ANO HARMONY

Bemard Wouctstra uit Friesland
ziet het wel zitten. Het Friese
koor dat enkele weken geleden
uit de grond is gestampt, is volgens hem levensvatbaar. 'We
hebben bij elke partij een barhershopper met ervaring', vcrtelt hij
desgevraagd, 'en dat scheelt zo
veel.'
De barberpole-caLc;ongs zitten er
na vijf keer repeteren aardig in,
meldt Wouctstra verder, die min
of meer als secretaris optreedt.
De Friese barhershoppers hebben
voor het overige nog geen
bestuur, ze zijn nog geen vereniging en over de naam wordt ook
nog nagedacht. Maar intussen
zingen zo'n twaalf leden elke week
een stevige partij in de vergaderzaal van een Leeuwarder kerk.
Piet Reitsma, die al eerder aan
barhershop heeft gedaan, dirigeert. En tot nu toe gaat het
prima, meldt Woudstra. Al zal het
nog een kluif worden meer leden
te trekken en uiteindelijk een vereniging te worden. 'We hebben
affiches opgehangen op vcrschillende muziekscholen en in grote
bedrijven, maar daarop komen
weinig nieuwe leden af.'
Woudstra geefttoe dat meestal
het horen van barhershop meer
aandacht trekt dan het zien van
een affiche. Dus optreden wordt
noodzaak. 'Alleen moetjedaarvoor weer repertoire hebben;
aldus Woudstra, 'en zo ver zijn
we nog niet'. 'Als wc het eerste
jaar maar goed doorkomen,'
meldt hij optimistisch, 'dan Jukt
het allemaal best'.
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Holland Hannony en DABS zullen aan hun leden een voorstel
voorleggen samen te werken bij
volgende cursussen over barbcrshop. Die afspraak is gemaakt
tijdens een bijeenkomst van de
twee besturen op 25 november
in Amersfoort
Er lopen nu twee cursussen voor
zangers en dirigenten die geheel
door Holland Hannony zijn
georganiseerd. Leden van
Holland Harmony kunnen er
tegen gereduceerde prijs aan
deelnemen, leden van DABS
betalen het volle cursusbedrag.
Samenwerking zou aan dit vcrschil een einde maken, ook al
doordat DABS dan rmancieel
een bijdrage levert aan het op7.ctLen van de cursus.
Tijdens de bijeenkomst van
Holland Harmony en DABS stelde voorzitter Herman Feitsma
voor een (nieuwe) intentiever-

klaring te formuleren waarin ook
de andere vrouwenorganisatie
Sweet Actelines wordt betrokken.
Samenwerking zou kunnen worden geregeld op het gebied van
bijvoorbeeld het promoten van
barhershop in het algemeen of het
maken van een videoband, waarop barhershop wordt gepropageerd. Ook het gezamenlij k organiseren (en bekostigen) van
opleidingen is een mogelijkheid.
Samenwerking in het kader van
de World Hannony Council, de
internationale koepel boven de
barbcrshop-organisaties, is ook
genoemd.
Mogelijk komen de twee organisaties ook nog eens tot het helpen
bij elkaars conventies en bij het
organiseren van hannony colleges. Bij de laatstgenoemde evenementen zou samenwerking mogelijk wat problemen opleveren,
zowel bij de mannen als bij de
vrouwen.

Redactie

HARMONY TOURS

Ex-president Theo van Dijk van
DABS aan de zwier met presidente Riet Kosterman van Holland
Harmony. De twee hebben in het
verleden menig pittig woordje
gewisseld over de verhouding
tussen mannen en vrouwen in
barbershop.
Zou bovenstaand beeld een
voorbode zijn van de warmere
verhouding tussen de twee organisaties? De foto werd onlangs
gemaakt tijdens het hw.velijk
van Arno Viguurs, lead in het
Gents' Quartet waarin Theo van
Dijk bass zingt.

BARSERSHOP GROUP EXPERTS
U.K. : EUROPE : U.S.A. : CANADA
COMPLETE PACKAGES AVAIL.ABLE:
BARSERSHOP TOURS BY A BARSERSHOP SINGERI

CONTACT-BILL THOMAS, (Member B.A.B.S.)
HARMDNY TOURS WORLDWIDE.
2 NEW PARK VIEW,
PUDSEY, LEEDS,
WEST YDRKS ENGL.AND. LS28 5TZ.
TEUFAX: 0532 573538.
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Dabs-Tunes, het informatieblad
voor de leden van de 'Dutch
Asso-cialion of Barbcrshop Singers'
wordt automatisch toegezonden aan
de secretariaten van de koren en
kwarteuen, die heL op hun beurt uit-

DABS-TUNES
delen aan hun leden.
Bovendien worden er DABS-Tuncs
aan de besLuren van bevriende organisaties gestuurd.
Evenwel diL informatieblad is niet
aUeen voor barhershoppers
bestemd, maar voor ieder die
belangstelling heeft voor barhershop in heL algemeen en die in heL
bijwnder informatie over DABS,
koren en kwartenen wil ontvangen.

Voor deze belangstellenden is er de
mogelijkheid van een abonnement
DiL abonnemem kost f 20,00 per
jaar. en U ontvangt dan Dabs-Tunes
4x per jaar.
Het abonnement kan elk gewenst
moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden
vóór elk nieuw kalenderjaar schriftelijk is opgezegd.

Harmonie volgens de wi.çkunde
De speciale klank van barhershop is te danken aan de 'opstapeling' van verschillende geluidsfrequenties. Driemaal de frequentie van een A (440Hz) vormt een
E, vijfmaal een Cis. Samen vor men ze een bekende drieklank
met boventonen. Harmonie volgens de wiskunde. Han Klein
Haneveld rekent het voor.
Wij, barbershoppers, spreken
graag van barhershop harmony,

maar waar hebben we het dan
eigenlijk over? Gebruiken wij
echt andere LOnen dan andere
muzikanten? We zullen zien.
Volgens Van Dale (bijgenaamd
'de Dikke') is harmonie een
'samenwerking of verband van
een aantal zaken Lol een welgeordend en aangenaam aandoend
geheel, overeenstemming, het
aangepast zijn van elementen aan
elkaar en aan hun milieu'.
Toegepast op de muziek zegt Van

Date: 'Aangenaam klinkende vereniging van gelijktijdige, of
elkaar opvolgende tonen'. Wij
zullen ons hier vooral bezig houden met gelijktijdig klinkende
tonen. Klanken zijn ook belangrij k voor de barbcrshop-sound,
maar daL is een verhaal apart
Harmonie in het algemeen
Een ontwerper, die een boek of
Lij dschrift vorm moet geven, zal,
als hij zijn vak verstaaL, ervoor
zorgen daL de afmetingen die hij
kiest, in goede verhoudingen LOL
elkaar staan. Breedte en hoogte
van de pagina bij voorkeur volgens de zogenaamde gulden
snede. Witruimte en interlinie in
j uist gekozen verhoudingen.
Zodoende omstaat een harmonieus geheel. En of de ontwerper nu
echt rekent, of meer gebruik
maakt van artistiek inzicht, doet
absoluut niet terzake. Het gaat
om de verhoudingen.
Echter: puur zuivere verhoudingen blijken in de praktijk niet te
realiseren. Er wordt daarom flink
gesmokkeld.
Harmonie in de muziek
Ook in de muziek gaat heLom
verhoudingen. Toonhoogte wordt
bepaald door een trillingsfrequcntie. De relatie tussen twee tonen
wordt gekenmerkt door de vcrhouding lussen hun frequenties.
De meest gebruikte norm voor de
toon A is 440 Hertz. De toon die
hier heLmeest mee harmonieert is
een toon van 880 Henz. De verhouding is I :2. Verdubbelen of
halveren van de frequentie levert
een octaaf versch iI op. dus 880
Hz is weer een A.
In ons voorbeeld nocmen wc
A=440 Hz de 'eerste harmonische' en A=880 de tweede. De
derde harmonische in de reeks die
we nu opbouwen, is dus
3x440=1320 Hz, dit is de E. De
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vierde harmonische wordt
4x440=1760 Hz, weer een A. De
vijfde, 5x440=2200 Hz een Cis.
De gevonden tonen, A, A, E, A
en Cis verhouden zich als
I :2:3:4:5. Ze vormen samen de
bekende drieklank, die wij, barbershoppers, meestal gebruiken
om te pitchen. In A betekent dat
A:E:A:Cis (voor bas, bari, lead en
tenor)= 2:3:4:5. Een mooie verhouding, dus harmonie.
Harmonie volgens de wiskunde.
We moeten overigens de nummering volgens de harmonische
reeks niet verwarren met de 'rugnummers' die tonen in een toonladder krijgen. Onze Engelstalige
leermeesters spreken van first,
second, third, enzovoort. Hier in
Nederland zegt men prime,
secunde, terts, kwart, kwint, sext,
septiem en octaaf. Dat is hetzelfde, maar dan in een andere taal,
vanuit het Latijn.
Laten we nu eens de trillingsfrequentics van de complete toonladder trachten te vinden. De A
hebben we al, 440 Hz. De tweede
harmonische, A=880 ofwel het
octaaf ook. De derde, de E in dit

geval is 3x440=1320 Hz. De helft
daarvan, 660Hz is ook een E.
Vanuit deze E kunnen we weer
een kwint berekenen, dat wordt
de B=3x660= 1980 Hz. Een
octaaf lager is dan 990 Hz en nog
een octaaf lager 495 Hz. Vanuit
deze B kunnen we weer een nieuwe kwint berekenen enzovoort.
Uiteindelijk komen we dan weer
op de A uit en het blijkt dat we,
via de zogenaamde kwintencirkel, alle hele en halve tonen van
de toonladder hebben berekend.
Of toch niet? Nee, toch niet. Bob
Barhershop kan rekenen. Kijk
maar naar tabel 1: toonladder
berekend volgens kwintencirkel.
De hoge A had 880 moeten zijn,
maar hij is 892!
Wat nu? Rekenfout gemaakt? Nee
hoor, reken maar na. De gulden
snede bestaat niet, maar kan
slechts benaderd worden. De
oppervlakte van een cirkel kan
nooit berekend worden, want het
getal Pi is nog niet gevonden. En
zo deugt ons muzikale systeem
ook al niet.
Wat nu gedaan? Wel, de benadering van de gulden snede voldoet.
En wie wil er eigenlijk de oppervlakte van een cirkel tot op ûcn-

HOTEL · RESTAURANT
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WIJ VERZORGEN AL UW BUffETTEN EN SALADEBUFFETTEN VOOR :
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*

JUBILEA tnL t nz.
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tallen decimalen precies berekend
hebben? De typograaf en de wiskundige moeten smokkelen, de
pianostemmer doet dat ook. Hij
gebruikt een kwimcncirkel, maar
neemt elke kwint iets te krap,
zodat hij wel uit komt. Dat noemt
men de 'getemperde stemming'.
Dit systeem voldoet al eeuwen.
De toonladder ziet er dan uit als
in tabel2: getemperde toonladder.
Het stemakkoord, zoals hiervoor
genoemd, is nu niet
bas:bari:lead:tenor = 2:3:4:5,
maar bas:bari:lcad:tenor =
440:659:880:1108 oftewel
2:2,997:4:5,04. Eerlijk is eerlijk,
de afwijkingen zijn gering.
Harmonie in Barbershop
Het hiervoor vcrklaarde systeem
voldoet goed. Beter kan niet,
althans niet met die instrumenten,
waar de muzikant geen mogelijkheden heeft om toonhoogten aan
te passen. Zangers kunnen die
aanpassingen wel maken, vandaar
dat barbershoppers ontdekt hebben dat harmonie nog zuiverder
kan. Hoe? Wel als u tot hier gelezen hebt dan zal het laatste stukje
ook wel lukken. Hou dus nog
even vol.
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Hiervoor heb ik gedemonstreerd
hoc vanuit de eerste harmonische
ook de tweede (het octaal), de
derde (de kwint), de vierde (het
octaal) en de vijfde (de terts)
berekend konden worden. We
kunnen deze harmonische reeks
uitbreiden tot we alle hele en
halve tonen van de toonladder
hebben gevonden. Ik heb dat
gedaan. Zie tabel 3, toonladder
in A volgens harmonische berekening. Ons stemakkoord is in
deze ladder A:E:A:Cis =
440:660:880:1100 ofwel 2:3:4:5.
Perfect dus. Maar we stemmen
vaker in Bes. Dar wordt dus
Bes:F:Bes:D =
467,5:715:935:1210 ofwel
2:3,059:4:5,176. Nu is de afwijking veel groter dan de getemperde.
Een F-akkoord, 2:2,923:4:4,923,
of Es-akkoord, 2:2,957:4:4,87,
geeft weer andere afwijkingen.
Kortom, deze toonladder is alleen
bruikbaar voor A-akkoorden.
Voor elke andere grondtoon is een
andere toonladder vereist. Zie tabel
4: toonladder-correctie voor barbershop. Een getal groter dan 1
betekent hoger intoneren dan piano
of pitchpipe, een getal kleiner dan
1 betekent lager intoneren.
Hoc kunnen we in vredesnaam
nog zo mooi zingen? 'Wel!', zei
de Britse musical director John
Gram, 'Lhat is because wc are
damn good singers'. Een compliment is naruurlijk nooit weg,
maar het is eigenlijk niet zo
moeilijk. Een beeldend kunstenaar zit ook niet te meten en te
rekenen om zijn vormen harmonieus te maken. Hij kijkt
en beoordeelt met artistiek
inzicht. Het meten en rekenen
laat hij aan anderen over. Aan
idioten zoals ik. Hij schept harmonieuze vormen met zijn mistieke talent. Welnu, dat kunnen
wij ook. Wij gebruiken ons artis-

tieke talent, ons muzikale gevx l.
Ons gehoor kan ons duidelijk
maken of we de juiste toon raken.
Gebruiken we de piano of een
bandje om onze partijen in te
studeren, dan leren we feitelijk de
verkeerde tonen. Pas in koor- of
kwartetrepetitie harmoniëren we
met anderen. De geoefende
barhershopper zal dan zijn intonatie aanpassen aan de drie andere partijen. En met nauwelijks
enige kennis van het vorenstaande! 'Darnn good', volgens John
Grant. Jawel, vcrrekte goed
gevoel voor harmonie, vind ik.

begeleiding weg, dan blijft er
niets anders over dan in harmonie
met elkaar te zingen. Ditlevert
vanzelf barhershop-intonatie op.
Zo hoorde ik eens het Deep River
Quanet zingen. De zangers
gebruiken instrumentale begeleiding, intoneren dus volgens
getemperde stemming. Toen
ze echter spomaan een lied vierstemmig inzetten, hoorde ik perfecte barhershop sound, totdat..
de begeleiding mee ging spelen.
Ten slotte
We wisten al dat wc soms anders
moesten intoneren dan muziekinstrumenten, maar hóé anders,
dat wisten wc niet precies. Ik heb
getracht dat uitte leggen. Wordt
hel daardoor beter? Welnee, degenen die het interesseerde, hebben
deze uiteenzetting gelezen, anderen zijn afgehaakttoen bleek dat
het over getallen ging in plaats
van over muziek. Toch zongen de
volhouders zowel als de afhakers
tot op heden vaak prachtig ringende akkoorden.
Laat dit verhaal u niet weerhouden. Voo'al doo'gaan.

Han Klein Haneveld,
dirigent Tidal Waves
Illustraties: Jacques de Jong
en Piet van de Velde
Is er verschil in harmonie?
Barhershop harmony is dus
andere, zuiverder harmonie dan
die van andere zangers? Niet
echt. Wij intoneren op basis van
ons gevoel voor harmonie en niet
omdat wc al die frequenties kennen. Welnu, dat doen andere
zangers ook. Ook zij kennen de
frequenties niet, maar gebruiken
hun gevoel voor harmonie.
Zangers die met begeleiding van
muziekinstrumenten zingen, kunnen niet anders dan harmoniëren
met de getemperde stemming
van die instrumenten. Valt die

Tabel I.
Toonladder in A, berekend
volgens kwintencirkel.
A
Ais/Bes

prime

B

sccunde

Cis/Des
D
Dis/Es
E
F
Fis/Gas
G
Gis/As
A

terts
kwart

c

kwint
sext
septiem
octaaf

440
470
495
529
557
595
626
660
705
743
793
835
892
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Tabe/2.
Getemperde toonladder in A.
A
Ais/Bes
B

prime

Cis/Des
D
Dis/Es

terts
kwart

E

kwint

c

F
Fis/Gas
G
Gis/As
A

sccundc

sext
septiem
octaaf

440
466
494
523
554
587
622
659
698
740
784
831
880

Tabe/3.
Toonladder in A volgens
harmonische berekening.
A
Ais/Bes
B

c

prime
secunde

Cis/Des
D
Dis/Es

kwart

E

kwint

F
Fis/Gas
G
Gis/As
A

I.Crl<;

715

sext
septiem
octaaf

Tabe/4.
Toonladder-correctie
voor barbershop.
prime
secundc
terts
kwart
kwint
sext
septiem
octaaf
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440
468
495
523
550
605
633
660

1,000
1,003
1,002
0,999
0,992
1,030
1,016
1,001
1,024
1,003
0,982
0,993
1,000

743
770
825
880

Onlangs heeft Willem Jonkers
van The Gaggling Ganders
Gang als opzichter in
Zavoudokovsk, Rusland, een
tomaten- en komkommerkas
gebouwd. De omstandigheden
waren allerbelabberst, meldt
hij . De Russische bouwvakker s
hadden nog nooit een kas
gezien en materiaal was altijd
zoek. Maar al zingend bouwde
Jonkers voor t.
In de veronderstelling dat het
karwei zou meevallen, pakte ik
welgemoed de teaeh-tape van
onze conventiesongs in mijn
bagage, naast schone injectienaalden, bloedplasma en een
schone slip. De kloot waarop wij
leven en waarop ik het zo lang
mogelijk probeer uit te houden,
heb ik al tot in de verste uithocken
beleefd en bevuild. Siberië echter
was voor mij nog een wille vlek.
De lokatie is een klein dorpje,
Zavoudokovsk, twee Lada-uurtjcs
van het stadje Tjumcn dat op
zijn beurt weer drie uurtjes
Aeronouen oostelijk van Moskou
ligt. Het vcrschil tussen de busincss- en toeristenklasse bij
Acronot is de van het plafond
bengelende vliegenvanger in het
duurdere deel van het vliegtuig.
Het landschap is vlak en begroeid
met dennen- en bcrkenwouden.
Langs de onverharde wegen gaan
de houten huisjes bijkans schuil
achter grote stapels houtblokken.
De Siberische winter staat voor
de deur en die duurt iets langer
dan bij ons.

In de wijde omgeving van het
dorp -en dat is behoorlijk wijdis er niets te vinden om eens
gezellig uit je dak te gaan, geen
kroeg, geen eeuenL, wel een
theater maar dat is al jaren
gesloten.
Midden in dit natte, modderige
en soms sombere milieu Juister ik
dus 's avonds naast mijn bed naar
de stem van Tjakko Hoekstra
(dirigent van de Gaggling
Ganders - Red). Naast mijn bed,
want het snoer van de recorder is
niet langer, er is maar één stopcontact en verlengsnoeren zijn
nergens te koop. Door de kwaliteit van de tape komt mijn Friese
vriend nogal brommerig over.
'I was bom scventy years too
late.. .'

lcdere avond verwonder ik me
hoc je midden in zo'n volstrekt
vreemde wereld onder ongemakkelijke omc;tandigheden naar zulk
een vcrtrouwde stem kan ziuen
luisteren. Het doet me goed, alsof
ik stiekem in het donker ('t is of
de schemerlamp of de casscucrecordcr) naar Radio Oranje zit te
luisteren en Wilhelmina hoor zeggen: 'Landgenoten, het duurt niet
lang meer, houdt vol'.
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NatuurUjk loop ik overdag ook te
zingen. Of er daardoor nog meer
alcoholisten in Rusland bij zijn
gekomen, weet ik nieL.
Hoe langer ik van huis ben, des te
meer mellow ik doorgaans word.
Naast het zingen van catsongs
over gemaakte of niet gemaakte
liefdes ga ik me ook nog inbeelden hoe lekker een croquet of een
slaatje uit de muur 7.0U smaken.
Het zingen werkt aanstekelijk op
de Russische bouwploeg waarvan
er in het begin niet één lachte.
Nog een leukighcidjc. Toen er in
de loop van het karwei
Nederlanders bij kwamen, begonnen deze de songs over te nemen.
Allemaal leads, dat wel.
Trouwens, heeft u wel eens een
groepje Nederlandse bouwers in
den vreemde zien werken? Twee
jonge beglazers bijvoorbeeld, die
geen woord Russisch spraken en
binnen een halve dag een team
van acht man vormden dat liep
als een trein. De hele dag kon je
ze horen kwetteren en lachen, en
ze communiceerden met elkaar
zoals ik dat nog nooit door enige
andere nationaliteit had zien
doen. 's Avonds aan tafel zaten 7-C
nog te stoelhaspelcn.
Maar ondanks het bandje van
Tjakko kwam ik te laat terug om
nog aan de conventic mee te kunnen doen. Jammer. Maar ik heb
de conventie tenminste nog in de
zaal meebeleefd.

Willem Jonkers
The Gaggling Ganders Gang

Vooraf had ik via het hoofdkantoor in Kenosha de naam van een
barhershop-contactpersoon in Los
Angclos opgevraagd en vcrvolgens bij Lawrence ('zeg maar
Lany') een boodschap op zijn
telefoon-beantwoorder achtergelaten. De heldere stem op het
bandje deed vcrmoeden dat Lany
een niet-rokende veertiger was
die voor mijn gevoel net iets te
vrolijk liet weten dat 't hem speel
niet naar de telefoon te kunnen
komen. Hoc dan ook, ik liet het
bandje weten dat ik de daaropvolgende week mijn vakantie in
L.A. zou beginnen en dat 't mij
'fantastic' leek om de 'real Lhing'
eens mee te maken. Na mijn aankomst zou ik wel weer contact
met hem opnemen.
In L.A. probeerde ik nogmaals
Larry te bereiken en nogmaals
kreeg ik zijn bandje aan de lijn.
Een half uurtje later werd ik

gebeld door de stem van het
bandje en voordat ik het wist hadden wij de afspraak gemaakt dat
Larry en twee van zijn kwartctIcden mij zouden oppikken en
dat we dan gezamenlijk naar hun
kooravond zouden gaan. Als
barhershoppers zouden wc elkaar
wel herkennen.
's Avonds even na zessen stond ik
nonchalant geleund tegen on7.e
knalrode Herz-auto te wachten bij
het 'meeting point': de Hollywood
begraafplaats, rustiek gelegen in
de heuvels. Mijmerend over de
spannende muzikale avond die
voor mij lag, vroeg ik me af hoe
goed 7.e zouden zijn. Larry had
het over vijftig lOl zestig man.

SOUTHERN COMFORT BARBER MATES
een goed barhershop mannenkoor
in Eindhoven
zoekt
een liefst ervaren, liefst gediplomeerde,
moüverende, show-gevoelige

nieuwe koordirigent
Voor meer informatie:
Stef van de Ven, tel. 04905 - 2511 of
Herman Savelkouls, tel. 040- 46 73 53
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Wat zou Larry voor iemand zijn,
was mijn indruk van het bandje
juist? Zou ik hem inderdaad
herkennen?
Plotseling werd ik uit mijn
gcmijmcr opgeschrikt door een
of andere 'aso' die met zijn
aftandse Cadillac de parkeerplaats van dit serene oord opdenderde. Met gillende banden nam
hij de overigens zeer ruime bocht
veel te krap en kwam op enkele
meters bij mij vandaan tot stilstand. Doordat de ruiten zwaar
getint waren, kon ik niet naar binnen kijken, maar dat bleek ook
niet nodig. Zoemend daalde een
ruit in het portier en de onderhelft van een rond hoofd met
spiegelende brilleglazen zakte
mee omlaag. 'Joehen?'
'Nee, laat dit niet waar zijn',
murmelde ik, terwijl ik mijn blik
in de uitgestrekte oneindigheid
boven mij wierp. 'Yes, I'm Johan,
how are you?'
'Cool boy', was het droge antwoord, 'gct in'. Was dit mijn
Larry, mijn totleven gekomen
stem van het bandje, mijn held
van het barbcrshop-Mckka? Wat
moest ik? Kon ik nog terug?
Zou ik nog ooit terug komen?
Slikkend pakte ik mijn vide<r
camera en mijn Hollandse barbershop-trofeeën en liep met licht
gebogen hoofd en afhangende
schouders op de auto toe. Het
achterportier zwenkte open en
sloeg vanzelf dicht door de snelheid waarmee Larry optrok.
Nadat mijn ogen enigszins aan
de duisternis van de auto waren
gewend, hoorde ik zachtjes het
geluid van een pitch. Was mijn
redding nahij? Ik keek naar links
en zag hoc een man in een glimmend zwart pak een pitchpipc uit
zijn zwaar omhaarde mond nam.
Een rij glimmende jackets straalde mij tegemoet. 'Hi, I'm the
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tenor, but you can call me Ed.'
Enigszins gerustgesteld dat ik
blijkbaar toch in de goede auto
was gestapt, ademde ik de met
mannengeur doordrenkte autolucht in en ontspande mij in het te
soepele leer van de achterbank.
Een half uur en dertien cat-songs
later reden we tussen de Disneystudio's een oude wijk van L.A.
binnen. Larry (inderdaad tweede
helft veertig) wilde op tijd in de
repetitieruimte zijn, omdat hij een
choreograaf van SPEBSQSA
verwachtte.
In de repetitieruimte ontmoette
ik de rest van het koor. In bont
geruite blouses, bcspijkerbroekt
en voorzien van baseball caps
hesen deze aan overjarigheid
grenzende Amerikanen zich tegen
de risers omhoog. Even was ik
bang dat zij als een hersenloze
kudde zouden blijven doorlopen
om vcrvolgens met donderend
geweld in de afgrond achter de
risers te storten, maar gelukkig
kwamen ze op Lijd tot stilstand.
Larry verwelkomde een aantal
'herocs' die na langdurige afwe7.igheid de weg naar het zaaltje
weer hadden weten te vinden en
stelde daarna mij aan het koor
voor.

Daar stonden wc dan met z'n
vieren, deels leunend en steunend
op elkaar om overeind te blijven.
Ed blies op de pitchpipeen vroeg
aan de mannen of ze My Wild
Irish Rose wilden horen. Nou, dat

wilden ze wel. Ineens merkte ik
tol mijn schrik dat wc met ons
vieren een kwartet vormden en
dat er iets van mij werd verwacht.
lk heb ze dus maar een flinke bos
laten ruiken. Wat kon het mij
schelen.
In de loop van de avond (en drie
dirigenten verder) kwam er een
griezel van SPEBSQSA binnen,
met een cameraploeg in zijn kielzog. Zo te zien was de cameraploeg er meer voor de verheerlijking en ter meerdere glorie van
Mister Speb zelf dan voor het
koor. Het koor kwam nauwelijks
in beeld en hijzelf controleerde
regelmatig zijn strakke coupe en
zijn zorgvuldig gepolijste nagels.
In vcrband met een soort conventie binnen het 'chapter', (een afdeling, met zo'n dertien koren
waarvan het grootste 130 man
telt) moesten enkele bewegingen
worden ingestudeerd.
Heel beslist demonstreerde
Mister Spebs zijn kunsten en ik
moettoegeven dat het er 'gelikt'
uitzag. De grote vraag was alleen
of deze bejaardenclub zijn frivole
plannen wel aankon. Na wat
schuchter geschuifel was het hek
van de dam. Ze vonden het allemaal geweldig. Toen iedereen het
erover eens was wanneer welke
beweging gemaakt zou worden,
wierpen ze zich in volle overgave
op de combinatie van zang en
dans. Van Carolina In The
Moming bleef weinig meer over,
maar het zag er swingend uiL
MisterSpeboogde dan ook zeer
tevreden. Met zijn twaalf ringen
rinkelend van plezier om zijn
vingers en de cameraploeg achter
zich aan, vcrliet hij de avond.
Na de repetitie had ik geen moed
meer de posters, stickers en
folders van ons koor uit te delen.
Ik was op dat moment te veel
begaan met de ouderdom en
vreesde (waarschijnlijk terecht)
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dat wanneer het tot een uitwisseling zou komen, het merendeel
inmiddels elders zou vertoeven.
Welliet ik onder luide dankzegging voor de gezellige en leerzame avond bij de voorzitter van
de Hannony Tradition Chorus
twee bandjes van het Heart of
Holland Chorus achter. Duidelijk
ontroerd nam hij ze in ontvangst.
Wat een koor, wat een stad, wat
een land. Als het aan mij lag,
ging ik vandaag nog terug.

Johan Kruijt
Heart of Holland Chorus,
Nieuwegein
Illustraties Piet van de Velde

De griep zat Midland
Harmonizers Sound het meest
dwars tijdens de jubileum-show
op zaterdag 20 november.
Voorzitter Johan van de Pol liep
wat bleekjes rond in De Reehorst
en hij weigerde te gaan zitten
omdat hij anders vreesde niet
meer overeind te komen. Van zijn
kwartet Night Shift was ook de
bass ziek geworden. zodat het
op het laatste moment uit het programma moest worden geschrapt.
Griep was ook de reden dat het
Britse kwartet Nickclodcon niet
kon komen. Maar deze vier zangers kregen een uitstekende
vcrvanging van het Nederlandse
kampioenskwartet Why Four dat
buitengewoon ontspannen stond
te zingen, vertelde achteraf tenor
Jan de Graaf. Dat was trouwens
te zien.
Opmerkelijk was ook het op-

treden van de jubilerende Midland Harmonizers. Zij maakten
de opgave waar om binnen enkele
maanden met een nieuwe dirigent
tot een goede prestatie te komen.
Wat dat betreft is het spannend
om te zien hoe dirigent Peter
Iscgcr steeds makkelijker voor
zijn koor komt te staan. Sinds zijn
vertrek bij The Midholland Rivcr
Blenders lijkt deze dirigent met
sprongen vooruitte gaan. Thc
Midland Hannonizers gaven
trouwens een prima presentatie
weg zaterdagavond.

Het Duitse herenkwartet Take
Four trok ook nogal wat aandacht. Gcmeten naar de gemiddelde leeftijd van Nederlandse
barbcrshoppcrs zijn het blagen
die toch al zo'n zes jaar met
elkaar zingen, behalve de bass
die er nog geen twee jaar bij
staat. Maar dat ze perfect op
elkaar zijn ingespeeld, maakten
ze tijdens hun optreden zeer
duidelijk. Volgens de toelichting
in het programma besteden ze
nog steeds meer tijd aan repeteren
dan aan public rclations en internationale contacten. Maar intussen hebben ze wel weer een nieuwe cd uitgebracht met niet alleen
barbcrshop-repertoire.
Nog een opvallend verschijnsel:
hoc de Britse vrouwen van
Amber Valley Chorus zich zo
veel makkelijker bewegen dan de

meeste andere vrouwen- en mannenkoren in Nederland. Het viel
zaterdagavond op omdat het
Engelse en het Nederlandse koor
vrij dicht achter elkaar optraden.
Overigens niets dan goeds over
The Midland Sound onder de
pittige leiding van Gert Jan van
de Pol.
Het zag er mede dank zij de schitterde decors prima uit. De skyline
van New York vcrscheen tijdens
de gelijknamige song en het vcrlichte silhouet van een showboat
kwam aan het slot nog opdoemen
<>ok. Indrukwekkend mooie sfeer.
De afterglow werd vooral
bcheerst door de Engelse vrouwen die van het zingen maar niet
genoeg kregen, en door de Duitse
heren van Take Four die samen
met enkele leden van Why Four
tot mooie staaltjes van barbcrshop kwamen.
En er diende zich bescheiden een
nieuw kwartet aan uit het Edese
koor: Forever Young. Klinkt een
tikje ironisch.

Redaclie

Het prettige van barbershop als
hobby is dat je er eigenlijk weinig
voor nodig hebt: een beetje stem
en een paar maatjes voor het
betere geluid. Kostbaar zijn ze
allebei, zowel de stem als de
maatjes, maar ze kosten weinig.
Vandaar dat barbershop in beginsel voor iedereen een haalbare
hobby is. Het is in elk geval
goedkoper dan sportduiken bij-
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voorbeeld, goedkoper zelfs dan
toerfietsen.
Met hulp van Ulbe Bok, lead bij
Wh ale City Sound, hebben wc
een poging gedaan enkele hobby's te vergelijken.
Zo pikten we er het sportduiken
als peperdure hobby uit met zo'n
f.4500 aan aanschafkosten,
f.IOOO als kosten voor diverse
activiteiten en f.260 als contributie voor de duikclub.
Zelfs een eenvoudige bezigheid
als toerfietsen kan nog duur uitpakken. Wie zich daaraan eenmaal overgeeft, kan haast niet
zonder een fiets van minder dan
f.2000. Jaarlijks onderhoud f.SO.
Een compleet fietstenue kost
gauw een kleine f.500. De contributie van de toerclub bedraagt
f.75 per jaar.
Het goedkoopst lijkt evenwel het
shanty-zingen te zijn. Voor f.l80
contributie per jaar en f.40 voor

een trui kan een shanty-zanger
zijn gang gaan met het zingen
van zccmansliederen. (Maar die
klinken natuurlijk niet half zo
mooi als barbershop).
De grootste uilgave voor de
gewone barhershopper is het
tenue. Een sweater, twee paar
schoenen, twee pantalons, een
smokinghemd, en een vest kosten
samen tegen de f.700. De contributie zal gemiddeld per club
f.J80 per jaar bedragen. Aanschaf
bladmuziek en oefenbandjes
rekenen wc op f.25. Zodat een
barhershopper voor nog geen
duizend gulden aan de gang kan
gaan. Daar komen echter nog wat
uitgaven bij als er wordt opgetreden. Zo kost deelnemen aan de
conventie toch ook minimaal een
kleine honderd gulden. Verder
kan elke barhershopper zijn
hobby zo duur maken als hij zelf
wil.

Barhershoppers die ook nog in
een kwartel zingen, krijgen er
kosten bij als een eigen tenue en
de contributie aan DABS. Daar
staat weer tegenover dat een goed
kwartet met enig initiatief eigen
inkomsten kan verwerven.
ln elk geval zien we, lezen we in
het Amerikaanse blad The
Harmonizer, dat een barhershopper aanzienlijk meer waard is dan
een gewoon menselijk wezen.
Immers, de chemische stoffen
waaruit dit bestaat, kosten tesamen niet meer dan vier tientjes.
SPEBSQSA heeft uitgerekend dat
een gemiddeld Amerikaans lid
zo'n f.l50 per jaar kost. Gerekend
over een lidmaatschap van
gemiddeld dertien jaar komt dat
neer op een kleine f.2000. Voor
die prijs, constateert marketingdirector Gary Stamm, krijg je er
ook nog allerlei vriendschappen
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Op tournee mei Tourmaster gaal de opbouw van een podium
opeens razend nel. Dit stevige, volwaardige podium is sneller
op te bouwen dan uw koor zich kan omkleden ••!

MUSIC P RESS OtSTRIBUTORS
Pos1bu~ 3!91. 7500 DG Enschede
Telefoon 053-307~3
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De Tourmaster wordt stapsgewijs opgebouwd uit2 of meer
treden. Elke trede is voorzien van een sterke l>ekleding en een
stalen beschermrand. De achterste trede is desgewenst uitbreidbaar mei een veilige railing.
Hel Tourmastersysteemis eenvoudig IC transporteren. Elke
unit is daanoe voorzien van rubber wielen. ingebouwde glijstangen en hand\'31cn.
Toormaster is ste,·ig, gemakkelijk uitbreidbaar en niet duur.
Wilt u meer weten? Bel dan voor een gratis inrormatiepakket.

DABS-TUNES

Barhershop
~'?b
is Fun J
_..
29 januari:

bij van andere zangers in het
eigen koor of dat van anderen.
Starrun knoopt daaraan enkele
tips vast voor het werven van
nieuwe leden. Hij gaat ervan uit
dat nieuwe leden vooral komen
uit persoonlijke werving. 'Wc zijn
niet allemaal verkoper', zegt hij,
'ik ook niet, maar ik kan wel
met vrienden praten over leuke
dingen waarin ik geloof.'
Praat over je hobby, adviseert
Stamm. Speel barhershop-bandjes
in je auto of bij je thuis voor je
vrienden. Draag een barhershopshirtje of -pel. Plak een barhershop-sticker op je bumper. Schrijf
op briefpapier met een barbershop-vignet. Vraag een vriend mee
naar een show of een barbcrshoprepetitie.
Zo kan elke barhershopper eens
in de zoveeltijd een nieuw lid
aanbrengen. Kost weinig, brengt
veel op. Zowel voor dat nieuwe
lid, als voor jezelf.

Bij Associated University Presses
is uitgekomen het boek Barbershopping, geredigeerd door Max
Kaplan. Volgens de uitgever is dit
het eerste diepgaande onderzoek
naar barhershoppers in de
Verenigde Staten, Canada en
Europa.
De inhoud van het boek beschrij ft
onder andere de organisatie
SPEBSQSA. Een hoofdstuk is
gewijd aan 'de eerbare kunst van
het woodshedden', een ander
hoofdstuk beschrijft hoe iemand
een barhershop-zanger wordt.
Het bock gaat verder in op de
geschiedenis, maar evenzeer op
de mogelijke toekomst van het
barhershop zingen.
Vijf deskundigen, onder wie
zowel musicologen als sociologen alsmede dr. KapJan zijn door
SPEBSQSA uitgenodigd het
onderzoek te doen. KapJan heeft
zijn inkomsten van het bock
toegezegd aan SPEBSQSA.
Het boek is te bestellen onder het
ISBN nummer 0 8386 3504 0.
Het is te bestellen bij Associated
Univcrsity Presscs, 25 Sicilian
Avenue, Londen WC1 A 2QH,
Great Britain. Telefoon: 09-4471-4057979. In Nederlandse
guldens omgerekend zal het
ongeveer tegen de zestig gulden
kosten.

Redactie
Redactie
Illustratie Piet van de Velde

Jubileumshow Coastline
Chrous en Sea Sound Singers in
de Stadsschouwburg te
Middelburg.
Evenals vele andere koren bestaat
Coastline Chorus tien jaar.
Kaarten voor de show kosten in
de voorvcrkoop f.17 ,50.
lnlichtingcn en bestellingen bij
Gerard Ncyenhof, 01188-1895.

12 februari 20 uur:
Saturdaynight Barhershop
Fever. Show van Dolphin
Barber Mates in het Cultureel
Centrum te Harderwijk.
Met medewerking van het vrouwenkoor Ncw Achord en het
mannenkwartet Snapshot.
Barhershoppers van elders kunnen voor dertig gulden een kaartje plus logies èn ontbijt krijgen
bij Harderwijkse barbcrshoppcrs.
Toegangskaart alleen kost
f.l2,50. Bestellen bij Wil en Jack
de Vries, 03410-12335.

23 en 24 april:
Harmony College van DABS
in de jeugdherberg te Eist, prov incie Utrecht.

28 april tm 2 mei 1994:
Conventie BABS
The Brighton Centrc, Brighton,
Engeland.

18 tm 20 maart:
Conventie Bing!
in Bremen, Duitsland. In formatie
bij Klaus Ulrich Gschwind,
Bremen, 421-662300 of
421 -623437.
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